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Agenda
19 september
26 september
26 september
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Startgesprekken
Ouderavond voor de onderbouw
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Van de directie
Wat fijn dat zoveel ouders naar de kennismakingsavond kwamen! Ik vernam dat de avond zowel voor ouders
als leerkrachten zeer geslaagd was. De opkomst geeft eigenlijk al aan dat de avond voor herhaling vatbaar is.
Heeft u nog tips dan hoor ik die graag!
ireen.vanderstoep@kws-baarn.nl
Verrijkingswerk
Afgelopen week kwamen er vragen over verrijkingsgroepen en verrijkingswerk.
We zijn druk bezig met indelingen, werk voorbereiden en kijken wat mogelijk en haalbaar is. Vanzelfsprekend worden de bewuste ouders van de leerlingen hierover geïnformeerd.
Werkdrukgeld
N.a.v. de gevoerde acties vorig jaar is er aan elke school een bedrag toegekend om de werkdruk te verminderen. Wij hebben ervoor gekozen om van dat geld een onderwijsondersteuner en gymdocenten in te zetten.
Alle ochtenden is Raymon Koops op school om met groepjes kinderen te werken en de leerkrachten te ondersteunen.
Alle groepen krijgen twee keer in de week gym van een gediplomeerd gymdocent. Op dit moment zijn dat
meester Wiebe, meester Adriaan, meester Willem, meester Jan Peter en juf Noortje.
Website
U heeft misschien wel gemerkt dat de website niet up to date gemaakt is voor het nieuwe jaar. Dat komt
omdat er een nieuwe website in de maak is.
Er kwamen vragen over het vakantierooster. Dit rooster is al eens gedeeld met u in de Nieuwsbrieven.
Voor de mensen die deze brief gemist hebben:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

22/10-26/10 2018
24/12-4/1
2019
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Voorjaarsvakantie
Paasweekend en Meiweek
Hemelvaartsdagen
Pinksterweekend
Zomervakantie

25/2-1/3
19/4-4/5
30/5 en 31/5
10/6
20/7-30/8
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2019
2019
2019
2019
2019

Studiedagen
26/9, 29/10, 21/11, 13/2, 22/2, 26/6 en 19/7

Ouderavond onderbouw
Op 26 september staat een ouderavond voor de onderbouw gepland. Het thema is de ontwikkeling van jongens en meisjes.
De ouderavond wordt verzorgd door fysiotherapeute Hanneke Poot.
Waar gaat het die avond dan over?
Ouderavond; Ontwikkeling van jongens en meisjes
Inleiding:
De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de praktijk
van alledag al zolang merkbaar is. Welke verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat is de reden van de verschillen tussen
jongens en meisjes?Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen te
helpen en uit te dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip, waardoor we anders naar hen kunnen kijken en waarderen.
Inhoud van de ouderavond:
Theoretische onderbouwing in het verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes.







Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het werkveld?
Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?
Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden?
Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en ook om tot een eigen identiteit te komen?
Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?
Hoe bied je deze activiteiten aan?

Zet u deze avond in de agenda?

Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar verzoek ik u de school te steunen door de ouderbijdrage te voldoen.
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Even uitleggen:
Een school krijgt geld van de overheid om het geven van onderwijs aan de kinderen te bekostigen. Voor alle
extra activiteiten krijgt de school geen geld. U moet dan denken aan; de schooltuinen, het sinterklaascadeau,
het schoolfeest, het kerstontbijt/diner, koningsspelen, de typecursus enz.
Mocht u om welke reden dan ook niet in staat zijn de bijdrage te betalen dan ga ik daar graag met u over in
gesprek. Neemt u dan zelf het initiatief en zoek mij even op. Ik ben er elke dag! We zoeken dan met elkaar
naar een passende oplossing zodat u ook kan bijdragen aan de extra activiteiten voor uw kind.
Kunt u juist
Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we gezinnen helpen die
rond moeten komen van een minimuminkomen.
Hoe?
I

- per kind

- voor het overblijftoezicht).
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ouderraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.
Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken?

Startgesprekken
Op woensdag 19 september zijn er weer startgesprekken. Tijdens deze gesprekken horen we graag van u over uw kind. Zo krijgt de leerkracht een compleet beeld van uw
kind.
We willen graag alle ouders spreken van de kinderen die een nieuwe leerkracht hebben gekregen.
Voor de groepen waar de leerkracht mee is gegaan werken we op een andere manier.
U krijgt van deze leerkrachten een aparte uitnodiging.
U kunt zich inschrijven via de lijsten op het witte bord dat weer buiten wordt gezet.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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